ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.4. и
чл. 6. Одлуке о начину спровођења јавне расправе и начину обавештавања
јавности о одржавању јавне расправе (''Сл.гласник РС'',бр.108/08), а
поступајући по иницијативи Општинског већа број _____/16-01, од
10.12.2016.године , организује
ЈАВНУ РАСПРАВУ
1. Јавна расправа се спроводи о:
- Нацрту ажуриране Стратегије одрживог развоја општине Кнић
2010-2020, са планом имплементације Стратегије одрживог развоја
општине Кнић за 2017. Годину;
- нацрту Одлуке о буџету општине Кнић за 2017.годину.
- нацрту Програма одржавања и развоја општинских и
некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних
објеката у 2017. години у општини Кнић;
- нацрту Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кнић
- Програму пословања ЈКП "Комуналац"Кнић, за 2017. годину.
- нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним
комуналним таксама.
- нацрту Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним
административним таксама.
2.Јавна расправа се организује у периоду од 10.12.2016.
године до 15.12.2016.године
3.Јавна расправа се организује:
-истицањем аката који су предмет јавне расправе на сајту
општине Кнић,
-стављањем на увид аката који су предмет јавне расправе у
Општинској управи-Стручној служби за скупштинске послове и послове
Општинског већа,
-о државањем централне јавне расправе 13.12.2016.године, у
времену од 09,оо ди 11, оо часова у просторијама Агроцентра у Книћу. О
одржавању јавне расправе телефонским путем ће бити обавештени
председници Савета МЗ, корисници буџета, председници одборничких
група и представници одборника који немају формиране одборничке
групе као и обрађивачи материјала.
4.Примедбе, предлози и мишљења на акте који су предмет
јавне расправе достављају се Општинском већу општине Кнић, у писаном
облику, најкасније до 15.12.2016.године до 10,00 часова.

5.По истеку рока за достављање примедби, Општинско веће
односно други овлашћени предлагачи ће свести јавну расправу и утврдити
предлоге аката, најкасније до 16.12.2016. године, и исте доставити
Скупштини на разматрање.
Број: ___/16-01
У Книћу, 10.12.2016.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Мирослав Николић

